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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA
Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako vyvlastňovací úřad příslušný podle
§ 15 odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o vyvlastnění“),
oznamuje,
že v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) byl v rámci zahájeného vyvlastňovacího řízení ve věci
odnětí vlastnického práva vyvlastňovaných ve prospěch České republiky, kdy příslušným hospodařit
s majetkem státu je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7-Holešovice,
které zastupuje společnost Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
k pozemku: parc. č. 557/10 v katastrálním území Bukovany u Kozárovic (dále jen “vyvlastňovaný
pozemek“),
kde vyvlastnitel požaduje odnětí vlastnického práva k určenému pozemku pro uskutečnění veřejně
prospěšné stavby:
Dálnice D4 Milín-Lety
v řízení vedeného u zdejšího vyvlastňovacího úřadu ustanoven
opatrovník Obec Bukovany, IČO 00662771, Bukovany č.p. 40, 262 72 Březnice
těmto neznámým vlastníkům (neustanoveným dědicům):
Jiří Kliment, adresa neznámá
Václav Kliment, Kozárovice č.p. 16, 262 84 Zalužany
Anastazie Klimentová, Kozárovice č.p. 16, 262 84 Zalužany
Anna Klimentová, adresa neznámá
Kateřina Klimentová, Kozárovice č.p. 153, 262 84 Zalužany
Pavel Kratochvíl, Kozárovice č.p. 99, 262 84 Zalužany
Marie Kratochvílová, Kozárovice č.p. 99, 262 84 Zalužany
Václav Kuchta, Kozárovice č.p. 98, 262 84 Zalužany
Marie Kuchtová, Kozárovice č.p. 98, 262 84 Zalužany
Jaroslav Procházka, Písek
Jiřina Procházková, Písek
Josefa Sirotková, Mirovice č.p. 113, 398 06 Mirovice
František Skála, Karla Čapka č.p. 301, 398 06 Mirovice
Marie Skálová, Karla Čapka č.p. 301, 398 06 Mirovice
Jan Smola, Chraštice č.p. 33, 262 72 Březnice
Antonie Smolová, Chraštice č.p. 33, 262 72 Březnice
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Václav Suchan, Kozárovice č.p. 60, 262 84 Zalužany
Anna Suchanová, Kozárovice č.p. 78, 262 84 Zalužany
Růžena Suchanová, Kozárovice č.p. 60, 262 84 Zalužany
Stanislav Štětina, Šerkov č.p. 19, Lety, 398 04 Čimelice
Václav Vašek, Kozárovice č.p. 1, 262 84 Zalužany
Marie Vašková, Kozárovice č.p. 1, 262 84 Zalužany
Rudolf Vošahlík, Kozárovice č.p. 40, 262 84 Zalužany
Marie Vošahlíková, Kozárovice č.p. 40, 262 84 Zalužany
Opatrovník se ustanovuje na dobu, než budou známy uvedené osoby (případně ustanoveni právoplatní
dědicové) a podaří se jim doručovat korespondenci, nejdéle na dobu trvání výše uvedeného
vyvlastňovacího řízení.
Upozornění:
- Pokud účastník řízení prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka
(na vlastní náklady.)
- V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., si účastníci řízení mohou zvolit
zmocněnce. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit
i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
- Účastník může navrhovat důkazy a činit jiné návrhy pro celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.
- V souladu s ustanovením § 36 odst. 2,3 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své
stanovisko.
- Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení a před vydáním rozhodnutí
jim umožní vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
- Vyvlastňovací úřad upozorňuje účastníky řízení na možnost nahlížení do podkladů rozhodnutí,
činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu a možnost provádění důkazů
mimo ústní jednání, v budově Městského úřadu Příbram, stavební úřad, Na Příkopech 105,
Příbram I, I. patro, kancelář č. 5, a to ve dnech Po, Stř. 8:00-12:00 a 13:00-17.00 hod.,
Pá 8:00-10:00 hod, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
- Správní orgán si může i bez návrhu zjišťovat všechny rozhodné skutečnosti svědčící v prospěch
i neprospěch účastníka řízení.
- Účastník má právo na oznámení rozhodnutí dle § 72 správního řádu.
- Účastník má povinnost: na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti; poskytovat
správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí; označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Jak vyplývá z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup, použije se správní řád či jeho jednotlivá ustanovení.
Neznámým účastníkům a účastníkům neznámého pobytu vyvlastňovací úřad doručuje veřejnou
vyhláškou v souladu s postupem dle § 25 správního řádu a § 29 zákona o vyvlastnění.
otisk úředního razítka

Ing. Petra Řeháková
referent Stavebního úřadu a územního plánování
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram a na úřední desce
Obecního úřadu Bukovany min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
Obec Bukovany, IDDS: ibcbq5p
sídlo: Bukovany č.p. 40, 262 72 Březnice
Na vědomí
Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h
sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
spis
Neznámým účastníkům a účastníkům neznámého pobytu vyvlastňovací úřad doručuje veřejnou
vyhláškou v souladu s postupem dle § 25 správního řádu a § 29 zákona o vyvlastnění.

